Årsmelding 2020
For Naturvernforbundet Oslo Nord

Naturvernforbundet Oslo Nord (NON) hadde 1764 betalende medlemmer
pr. 31.12.2020. Dette er en oppgang på 114 medlemmer siden forrige
årsskifte.

Organisasjonen har bestått av:
Leder:
Åke Hartmann
Styremedlemmer:
Anne Berit Bergo (ikke på valg)
Kari Loennechen Feiring (ikke på valg)
Elisabeth Koren
Christian Børs Lind
Elizabeth Sivert Nielsen, sekretær (ikke på valg)
Tore Schweder, kasserer
Elin Tyse (ikke på valg)
Varamedlemmer:
Bente Krog
Agnes Lyche Melvær
Revisor:
Alfhild Leikanger
Valgkomite:
Aud Kvam og Christian Børs Lind
.

Aktiviteter fra 25. februar 2020 til årsmøtet 2021
På grunn av Koronarestriksjonene ble det første styremøtet som var satt til
14. april utsatt på ubestemt tid. Det har ikke vært mulig med en fysisk
samling av styret, og mindre aktivitet i samfunnet forøvrig. Derfor har styrets
arbeid vært begrenset og stort sett via e-post, bortsett frå et møte på TEAMS
i januar, i hovedsak for å forberede årsmøtet.
I tråd med aktivitetsplanen har det ikke vært egne medlemsmøter, det
henvises i stedet til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus’ (NOA) tilbud om
temamøter, aksjoner og aktiviteter.

Styret har blant annet jobbet med følgende saker siden årsmøtet 2019:

NOA
Årsmøtet til NOA var bestemt avholdt 17. mars, men måtte utsettes. Det bla
avholdt digitalt 8. desember. Åke Hartmann og Elin Tyse deltok fra NON.
Åke Hartmann deltok på et arbeidsmøte med lokallagslederne på Søndre
Sandås den 15. september og på et stort styremøte som ble avholdt digitalt
den 23. november,
10. desember ble det avholdt et digitalt møte om høringsforslaget om
Kommuneplanens Areal og Planprogram. Åke Hartmann og Elin Tyse deltok
fra NON.
Kari Feiring har deltatt aktivt i driften av NOAs markastue på Frønsvollen.
NON utarbeidet fire turforslag til Naturvernforbundets Turbank for å hjelpe til
å få folk ut i friluft: Parktur i byen, Majorstua til Frysja, SugnsvannUllevålseter t/r og Sakar- Mellomkollen t/r.

Deltagelse i andre arrangementer
Friluftslivets Samarbeidsutvalg i Bydelene. Oslo og Omegn Friluftsliv tok
initiativ til å starte lokale utvalg for idrett og friluftsorganisasjoner i hver bydel.
Elin Tyse deltok på stiftelsesmøtet i bydel Nordre Aker.
Markasamlingen 22. september. Åke Hartmann deltok fra NON på
arrangementet.
Kartlegging av og verdsetting av friluftsområdene i bydelene. Anne-Berit
Bjørgo og Åke Hartmann har deltatt i dette for henholdsvis Nordre Aker, St
Hanshaugen og Nordmarka. NON har også i ettertid sendt brev til kommunen
og bedt om at resultatene blir lagt inn som et temakart i kommuneplanens
arealdel, integrert i det kommunale planverktøyet.

Uttalelser og innspill
Vi har gitt innspill til kommunen i plansaker i vårt område:


Om planene for Sognsveien 102 (Studentboliger)



Om bevaring av furutre ved utbyggingen av turvei Sognsvann-Grinda



Med forslag til blomstreng på Grinda



Sammen med Oslo Vest om ulovlig gjerde over Risbekken



Etterlyst oppfølging av ulovligheter ved oppføring av barnehage i
Vestreakerskogen (Hasselbergveien 24)



Utarbeidet uttalelse mot planene om utbygging av Rikshospitalet på
Gaustad sammen med flere organisasjoner.

